PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„20.000 evrov v zlatu”

1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „20.000 evrov v zlatu” (v
nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1.
(2) Organizator nagradne igre je Radio 1 d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju producent).
(3) Pokrovitelj nagradne igre je Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Pokrovitelj).
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia 1, www.radio1.si.
2. člen
(Trajanje nagradne igre)
Nagradna igra je na sporedu vsak delovni dan od 10. aprila 2012 do 26. aprila 2012,
med 7:00 in 18:00 uro. Prijave za nagradno igro se sprejemajo 24 ur na dan. Producent
se lahko odloči, da bo izvedel nagradno igro tudi ob sobotah ali nedeljah. V tem primeru
to jasno predhodno napove v svojem radijskem programu. Producent lahko igro
predčasno zaključi, če porabi ves nagradni sklad, ki znaša 20.000 evrov bruto.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in
državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od
18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi
ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z
izvenzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem
povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo
sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne
podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da
s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)
(1) Radio 1 poslušalcem radijskega programa objavi poziv za sodelovanje v nagradni igri.
Sodelujoči se prijavijo s klicem na številko 080 21 80. Prijave se zbirajo v času trajanja
nagradne igre iz 2. člena teh pravil. Prijavo lahko sprejme producent v živo, ali pa
sodelujoči pusti svoje podatke na avtomatskem odzivniku.
(2) Med vsemi prijavljenimi se vsako uro izžreba sodelujočega v nagradni igri.
Sodelujočemu se predvaja posnetek, v katerem je 5 kratkih izsekov skladb. Isti posnetek
(z istimi skladbami) se v etru predvaja toliko časa, dokler nekdo ne razkrije vseh 5 skladb.
Ko je razkritih vseh 5 skladb, se v naslednji uri predvaja nov posnetek.
(3) Skladba se šteje za razkrito tedaj, ko sodelujoči v eter pove POPOLN NASLOV
SKLADBE in/ali IZVAJALCA. Delni (nepopolni) naslovi ali imena izvajalcev se ne
upoštevajo. V primeru napačne izgovorjave se odgovor upošteva, če je smiselno možno
razumeti, da gre za pravega izvajalca (Primer: pri skupini BEATLES se upošteva
izgovorjava BITLES, BITLS, ali BEATLES). Za pravilnega se upošteva tudi odgovor brez
predpon pri imenu izvajalca (Primer: pri skupini z uradnim imenom THE BEATLES se
upošteva ime BEATLES, brez THE), oziroma brez nepomembnih delov imena (npr
FEATURING, FEAT., in podobne).
(4) Ko je sodelujoči na telefonski liniji s studiem Radia 1, mu Radio 1 predvaja posnetek,
v katerem je 5 kratkih izsekov skladb. Po znaku mora sodelujoči v danem časovnem
razmaku razkriti čim večje število do tedaj neodkritih skladb, v skladu s 3. odstavkom
tega člena. Vrstni red naštevanja skladb ni pomemben. Sodelujoči mora upoštevati dani
znak za začetek govorjenja. Če začne sodelujoči govoriti pred danim znakom, se
povedane skladbe ne priznajo. Priznajo se samo skladbe, ki so povedane po danem
znaku.
(5) Način podeljevanja nagrad:
-

-

Za vsako skladbo, ki jo sodelujoči v danem časovnem razmaku uspe razkriti, je
upravičen do ene (1) zlate ploščice, 1g čistega investicijskega zlata čistine 999,9.
V primeru, da v danem časovnem razmaku sodelujoči našteje vse skladbe,
vključno s tistimi ki so bile že prej razkrite, je upravičen do pet (5) zlatih ploščic,
1g čistega investicijskega zlata čistine 999,9.
V primeru, da v danem časovnem razmaku sodelujoči našteje samo do tega
trenutka nerazkrite skladbe, ne pa tudi že prej razkritih, je upravičen do nagrade,
ki je enaka številu razkritih pesmi. (število razkritih pesmi je enako številu zlatih

-

ploščic, 1g čistega investicijskega zlata čistine 999,9), vendar ni upravičen do
petih (5) zlatih ploščic, 1g čistega investicijskega zlata čistine 999,9, ker niso bile
ponovljene že prej razkrite skladbe.
V primeru, da v danem časovnem razmaku sodelujoči našteje eno ali več do tega
trenutka nerazkritih skladb, poleg tega pa tudi eno ali več razkritih, vendar ne
našteje vseh petih skladb, je upravičen do nagrade, ki je enaka samo številu
razkritih pesmi, ne pa tudi številu pesmi, ki so bile razkrite že pred tem. (število
razkritih pesmi je enako številu zlatih ploščic, 1g čistega investicijskega zlata
čistine 999,9).

(6) Za pravilnost poteka nagradne igre v studiu Radia 1 skrbi posebna komisija,
sestavljena posebej za to nagradno igro, ki jo sestavljata dva člana. V primeru dvoma,
dokončno odločitev o višini nagrade komisija sprejme po poslušanju posnetka. Odločitev
komisije je dokončna.
(7) Poslušalec med sodelovanjem v nagradni igri ne sme uporabljati nobenih snemalnih
naprav. Če Radio 1 ugotovi kršitev pravil, je poslušalec diskvalificiran in ni upravičen do
nagrade.
(8) Za sodelovanje ni potreben nakup.

5. člen
(izključitev vključitve v SMS klub)
Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo
vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

6. člen
(nagrade)
(1) Nagrado sklad je vreden 20.000 eur v bruto vrednosti, vključujoč dohodnino.
Nagrade bodo podeljene v obliki zlatih ploščic 1g čistega investicijskega zlata čistine
999,9. Za preračun nagradnega sklada, se uporabi tržna cena na dan 10.4.2012, ki znaša
pri Zlatarni Celje 59 Eur/g. Vpoštevajoč dnevno ceno in pa dohodnino, ki bo obračunana
dobitnikov, je v skladu za nagrado 255 zlatih ploščic 1g čistega investicijskega zlata
čistine 999,9.
(2) Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Dohodnino, vključno z akontacijo
dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji
Republike Slovenije, krije producent. Nagrajenec krije vse stroške povezane s

prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora
nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
(3) Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani producenta najkasneje 90 dni po zaključku
nagradne igre.
(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.
Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia 1 in prejme nagrado, 6 mesecev
po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio 1. V
kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Radia 1 in dobi
nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio 1 pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme
nagrado.
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse
nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

7. člen
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma
nedelovanje spletne strani www.radio1.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti
za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo
štele za neveljavne.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) S klicem na telefonsko številko 080 21 80 , kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh
pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s
temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne
igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške
namene in soglaša, da se jim s strani Producenta in Pokrovitelja po pošti in drugih
medijih (gsm, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in
nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni
obliki).
(3) Producent in Pokrovitelj se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te
nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne
bosta posredoval tretjim osebam.

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Producenta ter Pokrovitelja kot
tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na
spletnih straneh in vseh drugih medijih.
(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Producent in Pokrovitelj uporabljata osebne
podatke poslušalcev za izvajanje drugih potreb radijskega programa ter za izvajanje
raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njune dejavnosti.
9. člen
(reklamacije)
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete
na elektronski naslov: info@radio1.si ali pokličete na številko 01/24 25 630.

10. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Producent ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki
jo ustvarja.

Ljubljana, 10.4.2012

